الفصل الرابع
جن الليل ..سمع صوت مياه متدفقة ..بدأ جُيمع؛ فعرف أنه يف
بدأ دانيال يفيق عىل رسير وقد َّ
مشفي ..ث َّبت نظره أمامه وبدأت الذاكرة كأهنا تنبهه؛ فأخذ يف التذكر..
تذكر ما كان يفكر فيه قبل أن يذهب إىل سارة ..وتذكر ما رآه بعد أن ذهب إليها ..تتكون
مالمح إعياء وصدٌّ عىل وجهه؛ فيحدّ عينيه ال يستصيغ أيـ ًا مما رأى وال يقبله .وبعد هنيهة؛
أحس بصوت فتح باب ..يبدو أنه باب املرحاض الذي يف الغرفة ويظهر أهنا سارة ..نظر إليها
فتنظر إليه مبتسمة؛ فأخذ يظهر تبسم ..ثم قالت له:
_ كيف حالك؟ إين أفتقدك_ ...وأخذت تنظر إليه_
وبلطف حياول الرد عليها ..قال:
_ كيف حالك أنت ؟
وحاول أن يبتعد بعينيه؛ فام زالت رؤيته مشوبة بام حدث .قالت سارة ومازالت ناظرة إليه:
_ علمت بام حدث ..فقد أخربين املحرتم إسحاق ..إال أنني أخربته بسبق حالتك عندما كنت
عندي _ ..ثم أشارت بيدها ناحية املحرتم إسحاق ..وكان واقف ًا خارج الغرفة يتحدث مع
أحد ما_
دخل املحرتم ومبتس ًام إىل دانيال قال:

31

_ كيف هي حالك ؟
أجاب دانيال قائالً:
_ بخري ....شكر ًا جزي ً
ال عىل اهتاممك أهيا املحرتم.
كل ذلك وسارة تنظر إىل دانيال ..فوقع دانيال بنظره عىل عينيها ولكن رسعان ما حال به؛ فام
زال اإلعياء والغثيان يتاملكه ..غري أن سارة ما زالت تنظر إليه ..ثم مشت ناحيته وقالت:
ٍ
بجانب ناحية النافذة_ سأرحل
_ الطبيب قال أنك لربام خرجت يف الصباح_..أخذ املحرتم
اآلن وأراك يف الصباح  ..اتفقنا؟
قال دانيال:
_ اتفقنا ..مع السالمة _ ...مل يكد يسكت حتى قال يف استغراب:
_ وهل سرتحلني منفردة؟
فنظرت يف مودة والضحكة مرتسمة عىل وجهها قائلة:
_ ال ! صديقتي لربام وصلت اآلن أمام املدخل لت ِجقلني_ ..ومازالت ناظرة إليه_ هل تجريد شيئ ًا
مني؟
ر َّد دانيال عليها مبتس ًام:
_ ِ
أراك يف الغد!
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وعند الباب وعيناها مازالت عىل دانيال قالت:
_إىل اللقاء أهيا املحرتم!
فانتبه املحرتم ومدير ًا رأسه نحوها قائالً:
_ مع السالمة _ ..ثم حال ببرصه جانب ًا_
عم الصمت قلي ً
ال ..املحرتم وجهه أمامه من خالل النافذة ،ودانيال نبهته كآبة باقية؛ فأخذته..
َّ
ومازال ناظر ًا من النافذة؛ قال املحرتم :
_ أترى حينام يكون اإلنسان مقتنع ًا بيشء كيف يفعل؟
نظر إليه دانيال حماوالً أن يعرف عامذا يتحدث املحرتم ..فقال املحرتم موضح ًا:
_ ما رأيته من زواج اللواطيني !
قال دانيال مستغرب ًا واإلعياء والغثيان باد عليه:
_ مقتنع ًا بامذا ؟ ثم هو كيف اقتنع أص ً
ال ؟ _صمت دانيال وأخذ يف بلع لعابه_ ما هذا الذي
نتحدث فيه؟
نظر املحرتم إىل دانيال وبعد هنيهة قال له:
_ أترى ما رأيت حيدث من أفعال اللواط ،ومن رأيتهم يفعلون ما يفعلون؛ أترى كل ذلك
حيدث؛ لوال وجود سبب قوي جعلهم يفعلون كل تلك األفعال ،والتي هي أشد األفعال
جفحش ًا وشناعة؟
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قال املحرتم يوضح أكثر:
_ ما كان لكل ذلك أن حيدث؛ لوال أهنم مربوطني فكري ًا وجسدي ًا ..ولوال هذا؛ ما فعلوه.
أغمض دانيال عينه ..وأسند ذقنه إىل صدره وكأن االمر قد َث جقل عليه ..ثم قال:
_ يبدو أهنم مربوطني ٍ
بقيد عظيم ..قيد عظيم قد أنساهم أنفسهم فال إدراك هلم من هم..
ويبدو أن معظم حماوالت فك ذاك القيد فاشلة.
يضغط عىل فكيه وكأن األفكار تتوارد عليه من كل جانب ..ثم أمسك بسلة بجانب الرسير
آخذ ًا يف التقيئ ..ثم مشى إىل املرحاض ،وبعد فرتة خرج ووضع السلة مكاهنا ،وقال
للمحرتم:
_ كيف حال املحرتم إسحاق ؟
املحرتم ينظر إليه ثم أخذ يضحك منه؛ إال أن احلالة العامة مسيطرة ..سكت املحرتم هنيهة ثم
قال:
_ السبب الذي ُيعل من أمر اللواط أمر ًا عصيب ًا؛ هو أنه يأيت ألحدهم يف تركيبة من تركيبات
املشاعر واألحاسيس ..تركيبة يشعرون فيها بأن اللواط أصل فيهم ال يفارقهم ..وعندما
تتملك تلك الرتكيبة منهم؛ فإهنا تجغطي ومتحي أي تنبيه وتذكري جيـ َذكر أؤلئك اللواطني
بأنفسهم.
قال دانيال:
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_ أكاد ال أقبل هذا احلديث واخلوض فيه من غرابته وعدم موافقته مع ما هو طبيعي ..ولكني
رأيت ما رأيت ،وسمعت ما سمعت؛ فحطت عىل صدري ظلمة وضيق ..ما هذا التوهان
الذي رأيته؟ _ ظاهر عىل وجهه مالمح الضيق وعدم القبول_
فقال املحرتم مردد ًا :
_ إنه لتوهان !
عم السكوت قلي ً
ال يف الغرفة ..وقطع هذا السكوت؛ صوت طرق عىل باب الغرفة ..ويظهر
َّ
أن الطارق؛ هو أحد األطباء من معارف املحرتم إسحاق ..انتبه املحرتم له؛ فمشى ناحية
الباب قائالً:
_ تفضل أهيا الطبيب حييى ..كيف حالك ؟ _ومدَّ يده جيسلم عليه_ أعرفك بدانيال!
قال دانيال مبتس ًام ومدَّ يده يصافحه:
_ أه ً
ال بالطبيب حييى ...كيف هي حالك؟
ر َّد الطبيب حييى :
_ أه ً
ال سيد دانيال ..أمتنى لك الشفاء العاجل!
قال دانيال:
ال أهيا الفاضل ..وأه ً
_ شكر ًا جزي ً
ال بك.
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قال املحرتم إسحاق وتنبع من وجهه النضارة:
_ ماهي أخبار والدك ؟
ر َّد عليه الطبيب حييى بتبسم:
_ بخري أهيا املحرتم واحلمد هلل ..وهو دائم السؤال عنك ..وهو اآلن هنا يف املشفي للعالج..
وقد َعلم بوجودك وينتظر منك أن جيسلم عليك قبل أن يغادر.
قال املحرتم:
_ أصحيح هو هنا ..أنت مل ختربين إال اآلن!
ابتسم الطبيب حييى؛ فهو يعلم أن املحرتم مشغول جد ًا ..لكن املحرتم نفسه ال يبايل بام
يشغله ..فها هو قد صاحب دانيال إىل املشفى ،وغري ذلك الكثري من األمور والواجبات..
ولكن كل ذلك ال يشغله ..ثم أجاب الطبيب حييى:
_ هو ينتظرك اآلن باألسفل أهيا املحرتم_ ..وأشار بيده من أجل الذهاب...
قال املحرتم:
_ أجل هيا بنا ..أستئذنك يا دانيال!
أجاب دانيال وليس عىل خاطره هذا اإلستئذان؛ فليست املحادثة التي جرت بني املحرتم
والطبيب حييى إال من قبيل الكالم املسموع لديه ..فقال ماد ًا كفه لألمام و جمقدر األدب اجلم
الذي جيظهره املحرتم:
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_ نعم ..نعم ! تفضال..
نظر الطبيب حييى إىل دانيال قائالً:
_ ترشفنا بمعرفتك يا دانيال.
ر َّد دانيال :
_ الرشف لنا أهيا الطبيب حييى _وصافحه_ ..مع السالمة.
نظر دانيال من النافذة ..وكانت توجد حديقة أمام ذلك املشفي الذي هو فيه ..نظر إىل تلك
احلديقة وبه ذلك الصمت الذي يأيت بعد كل حمادثة ..حيث ال جر جسو يف التفكري ..فحاول
جتميع فيام كان يفكر؛ إال أن عدم املبالة يغلبه.

*
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